
Jak pomoci chudým dětem v sociálně vyloučených 
oblastech Šluknovska? Tuto otázku si položil evan-
gelický farář Mikuláš Vymětal z Prahy. Při odpovědi 
na ni se mu zalíbila dlouholetá tradice ze Spojených 
států amerických a západní Evropy „Vánoční krabi-
ce od bot“, kdy děti ukládají různé dárky a dárečky 
do krabice od bot. Když se krabice naplní, hezky ji 
zabalí a pošlou ji s pomocí humanitárních organi-
zací jinému dítěti stejného věku a pohlaví. Zapojil 
děti v Praze a dárky od nich za pomoci krásnolip-
ské Kostky putovaly do celého Šluknovska. „Děti to 
naučí myslet sociálně – že jinde na světě jsou děti, 
které si také rády hrají, ale přitom jsou mnohem 
chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé 
děti, které vánoční krabice dostanou, přitom zakusí, 
že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí. 
A postupné rozbalování krabice a objevování, co 
všechno skrývá, pro ně představuje velké dobro-

družství,“ myslí si garant projektu Mikuláš Vymětal. 
Díky jeho nápadu se tak i některé děti ze sociálně 
slabých rodin v Krásné Lípě i jinde na Šluknovsku 
mohly těšit z vánočních dárků.                                (vik)

Výročním posezením uzavřeli krásnolipští boxeři 
loňskou velmi úspěšnou sezónu. Bilance úspěchů 
je velmi bohatá a obdivuhodná. Závodníci KBC 
Krásná Lípa získali celkem 27 medailí a pohárů: 
11 zlatých, z toho 2 tituly mistra republiky + 1 zlatý 
Národní Pohár, 9  stříbrných (4 z MČR), 7 bronzových 
(1 z MS+ 1 z MČR). V klasickém boxu vybojovali v se-

veročeské lize školní mládež 4. místo z 10 oddílů. V 
kategorii kadeti obsadili 5. místo z 10 oddílů. Klub 
se zároveň připravuje na Národní pohár v kickboxu, 
což je druhý nejvýznamnější turnaj v ČR. Jeho vyvr-
cholení, ve formě slavnostního galavečera nabídne 
v Krásné Lípě zatím nevídanou podívanou s ukáz-
kami různých boxerských disciplin.                (J. Kolář) 

417

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 5. ledna

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 19. ledna

Děti dětem, aneb vánoční krabice 
od bot

posezením uzavřeli krásnolipští boxeři veročeské lize školní mládež 4 místo z 10

Krásnolipští boxeři bilancovali



strana 2 5. ledna 2012

Reforma?
Dovolte mi zveřejnit příspěvek, který ukazuje, proč 
vznikala od roku 1998 tzv. kurikulární reforma, 
jak měla optimálně probíhat a co se nedaří. 
Prostřednictvím tohoto článku bych chtěl blíže 
seznámit čtenáře Vikýře s tím, co trošku nakousl Karel 
Jarolímek ve svém sloupku.
Školská reforma zahájená vydáním školského 
zákona č. 561/2004 Sb. je možností, jak zastavit 
vzdalování se školy a života za školou a hlavně 
po škole. V článku velmi stručně zopakuji cíle této 
reformy a okomentuji nástroje této reformy. V 
závěru textu zapláču nad neschopností rezortu 
reformu realizovat a okomentuji současný tristní 
stav, kdy provozujeme školskou soustavu za skoro 
100 miliard korun ročně, a nevíme proč.
Tento text reaguje na sloupek pana Karla Jarolímka 
z Vikýře ze dne 27. 10. 2011 „Potřeba školské 
reformy“. Nebudu ale reagovat komentováním 
slov pana kolegy. Tento text chce jen upozornit na 
záměr a obsah školské reformy v prvním desetiletí 
nového milenia a její současný stav. Do polemiky 
s panem Jarolímkem se rozhodně nechci pouštět.
Snaha reformovat školství měla od devadesátých 
let minimálně tři zdroje: jednak to byla snaha 
Evropských společenství a od roku 1992 EU o 
zvýšení konkurenceschopnosti našich ekonomik 
v době, kdy masová produkce spotřebního 
zboží ze třetího světa začala výrazně ovlivňovat 
plány evropského průmyslu a měnit skladbu 
hospodářské činnosti. Evropa musí zůstat o krok 
vpřed, píše se v přípravných dokumentech k 
„první Lisabonské strategii“ (Strategie EU v oblasti 
růstu a zaměstnanosti). Vylepšování stávajících 
technologií, fi losofi e prodeje a výrobních postupů 
již naplnilo svůj potenciál, uvědomovali si politici 
a klíčem k nalezení nových zdrojů Evropy je 
vzdělávání. Vzdělávání, které připraví lidi pro zítřejší 
otázky a výzvy, nikoliv vzdělání, které lidi učí, „jak 
to je“.
Dalším zdrojem pro inovace v naší školské soustavě 
byla zkušenost s novými vzdělávacími programy. 
V devadesátých letech školy vyučovaly podle tří 
odlišných vzdělávacích programů a měly navíc 

na výběr také „alternativní přístupy“ tolerované 
ministerstvem a jeho kontrolními orgány, například 
i takové, které ruší ročníky podle věku žáků, 
vyučovací hodiny o 45 minutách a podobně. Tyto 
možnosti vychovaly dosud několik desítek tisíc 
úspěšných zaměstnanců a daly za vznik skupině 
inovativních pedagogů, vysokoškolských učitelů 
a lidí z nevládního sektoru. Ti společně vytvořili 
nové výukové moduly, zdokumentovali řadu 
projektů, ale i učebních plánů a další dokumentace 
organizačního charakteru. I v domácím školství na 
počátku milénia byla poptávka po uvolnění rukou 
pro kreativní učitele. Školská reforma autorů jako 
Jana Straková, Karel Rýdl, Petr Piťha nebo Petr 
Matějů na to reagovala.
Třetím zdrojem školské reformy byl měnící se svět a 
zejména naprostá změna distribuce informací, která 
se samozřejmě nezastavila před dveřmi pokojíčků 
našich dětí. Zkrátka mládež se dříve dostávala k 
informacím, které někdo „psychodidakticky“ ošetřil, 
komprimoval a vytvořil z nich vzdělávací obsahy 
učebnic a školních osnov. Dnešní dítě se dostává 
k informacím minimálně z těchto kanálů: (stejně 
jako dřívější děti) z veřejnoprávních medií a novin, 
od rodičů a přátel, z knih beletrie a populárně 
naučných, ze školy; ale nově také: od PR oddělení 
politiků a významných fi rem, od soukromých a 
bulvárních medií, od dětí a dospělých z internetu, 
tedy od lidí, jejichž identitu dítě nezná. 
S takovýmto komplexním světem dítěte dnes musí 
škola zacházet. Navíc platí, že sociální koheze a 
rovnost naší společnosti je zapomenuta a děti 
přicházejí do školy každé úplně jinak připravené, co 
se týče výkonnostních očekávání, budoucí profesní 
kariéry a životní dráhy, což je dané jejich sociálním 
původem. A tohle vše má zvládnout učitel. 
Zavedení reformy, které spočívalo v konstatování 
výše uvedených velkých cílů zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti a úspěšné demokratické 
civilizace a stanovení rámců pro jednotlivé stupně 
vzdělávání, mělo být doprovázeno několika kroky. 
(Pokračování v příštím čísle)

(Mgr. Petr Koubek, Národní ústav pro vzdělávání)

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Pracovní poradenství 
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Občansko právní 
poradenství                                                  
Každé první a třetí po
ndělí                                               
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839

Sociálně aktivizační 
služby 
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359

Klub VČELKA 
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 
6 let 

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT  9:00-14:45
pro starší 15 let  

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412 
354 841

Praní, žehlení prádla 
úklidy domácností i fi rem  
půjčovna kostýmů pro 
děti                       
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.
                                                        
Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 16.1. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
19.1. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 30.1. 2012 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.2. 2012 v Krásné 
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na 
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a nově také na MěÚ, 
dveře č. 5.

Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do 
31.3. každý týden.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA 
V KOSTCE 

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si 
můžete domluvit na tel. 412 354 839. Na schůzku je třeba 
přinést související doklady. Základní informace jsou 
poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - 
specialista na obchodní právo včetně práva obchodních 
společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní 
právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. 
neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, 
autor řady publikací na tato témata a také autor 
odborných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz: Prý se změnily povinnosti nájemce?
Odpověď: Ano, je to tak, novelou občanského zákoníku č. 
132/2011 Sb. došlo ke změně úpravy nájemních vztahů. 
S účinností od 1. 11. 2011 byl změněn (mimo jiné) i § 
689 obč. zák.: Od 1. listopadu 2011 má pronajímatel 
právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, 
který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby 
všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky 
vyhovujících podmínkách. Pronajímatel má právo 
vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další 

osoby do bytu. Pak nájemce nesmí další osobu do bytu 
přijmout, s výjimkou osoby blízké anebo s výjimkou 
případů zvláštního zřetele hodných (to ten váš většinou 
nebude). Pozor – porušení znamená hrubé porušení 
povinností nájemce, s právem pronajímatele vypovědět 
nájem bez nutnosti žádat předem soud o přivolení k 
výpovědi. 
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně a bez 
zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních 
a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, 
že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž 
povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo 
přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode 
dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji 
povinnost. Opět s právem pronajímatele vypovědět nájem 
bez nutnosti žádat předem soud o přivolení k výpovědi.
Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé 
nepřítomnosti v bytě spojené se složitou dosažitelností 
své osoby, oznámí to skutečnost pronajímateli. Současně 
označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu 
do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.
Pokud pronajímatel vyzve nájemce do 1. ledna 2012, aby 
mu oznámil údaje, které se týkají osob v bytě, zejména 
jejich jména, příjmení, data narození a dále uzavření 
manželství nebo přechod nájmu bytu, je nájemce povinen 
tak učinit nejpozději do 1. března 2012. Opět – neučiní-li 
to, má pronajímatel právo nájem vypovědět. 

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 7. – 8. 1. 2012 MUDr. Charvátová Hana, U přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 512 368
- 14. – 15. 1. 2012 MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 21. – 22.1. 2012 MUDr. Voborská Oluša, Myslebekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Dotazník pro veřejnost k zajištění sociálních 
služeb na Šluknovsku

Projekt „Mám práci“ pokračuje

Sbírka ošacení - poděkování

Fotopast zachytila vydru říční

Pod stromeček dostali 
hifi  věž

Jste uživatelem některé ze sociálních služeb, nebo máte nějaké nápady a připomínky k poskytovaným službám, 

víte o tom, že některé služby ve Šluknovském výběžku vám nebo vašim blízkým chybí, chcete se vyjádřit 

ke kvalitě poskytovaných služeb? Máte možnost právě teď! Vyplňte dotazník, který najdete na této adrese 

https://docs.google.com/spreadsheet/ewform?formkey=dDYweFdqbFVsUTdVMzdLUDhSUGdhdUE6MQ, 

případně ho můžete přijít vyplnit písemně do komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, či k některému z 

poskytovatelů sociálních služeb.                    (r)

Ve třech organizacích  působících v Krásné Lípě 

a Rumburku našli pracovní uplatnění absolventi  

rekvalifi kačního kurzu Údržba veřejné zeleně, jehož 

ukončením v měsíci říjnu se završily vzdělávací i 

motivační aktivity projektu Mám práci.

Po dohodě se zaměstnavateli vzniklo pro 

absolventy sedm nových pracovních míst, která 

budou po dobu šesti měsíců podpořena mzdovým 

příspěvkem hrazeným z dotace.  

Nová pracovní  místa pro pět úspěšných absolventů 

nabídlo Město Krásná Lípa, po jednom novém 

pracovním místě pak vytvořili realizátor projektu 

Mám práci  CEDR – komunitní centrum, občanské 

sdružení  a další Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa, příspěvková organizace. 

Absolventi využijí získané znalosti a dovednosti 

při péči o městskou zeleň a veřejná prostranství v 

Krásné Lípě, při údržbě areálu krásnolipské základní 

školy a azylového domu v Rumburku. 

Projekt  Mám práci realizovaný od 1. května 2010  

nabízí osobám s nízkým vzděláním možnost 

zvýšení kvalifi kace, šance účastníků na návrat 

na trh práce jsou dále podpořeny zapojením do 

motivačních aktivit, poskytnutím odborného 

poradenství a absolvováním odborné praxe.

Projekt Mám práci je fi nancován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(Marta Saganová, koordinátor projektu)

Od října do listopadu se v Komunitním centru 

Krásná Lípa konala sbírka ošacení. Věci, které se 

podařilo nashromáždit, mohou významně ulehčit 

sociálně potřebným lidem v jejich těžké životní 

situaci. Veškerý vybraný materiál Diakonie Broumov 

dále třídí a na jeho třídění se podílejí lidé z okraje 

společnosti, propuštění z výkonu trestu či lidé bez 

domova. Kostka Krásná Lípa p.o.děkuje všem, kteří 

se do sbírky zapojili a tím pomohli jiným lidem.

(Volfová Hana)

Pomocí fotopasti se pracovníkům Správy 

Národního parku České Švýcarsko podařilo pořídit 

zajímavé snímky vydry říční na břehu říčky Křinice. 

Jedná se o první detailní záběry této šelmy, které se 

v Českém Švýcarsku podařilo nasnímat. „Z důvodu 

pronásledování člověkem i následkem znečištění 

vod v minulosti je dnes vydra říční v České republice 

silně ohroženým druhem. K vyhubení vyder 

nedošlo především díky radikální změně přístupu 

člověka k přírodě. Zlepšila se čistota vod a vydry 

jsou důsledně chráněny,” řekl ředitel Správy NP 

České Švýcarsko Pavel Benda. Vydra patří k trvalým 

obyvatelům Českého Švýcarska. Při mapování v 

roce 2009 byl zaznamenán na základě nepřímých 

stop výskyt nejméně čtyř vyder.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí)

Ze dvou velkých hifi -věží mají radost děti z 

Dětského domova v Krásné Lípě. Těsně před Vánoci 

je jimi obdarovali bývalý premiér a poslanec za 

Ústecký kraj Jiří Paroubek a zastupitel Ústeckého 

kraje Jiří Benda. 

(vik)

Policejní sloupek - 
přehled za uplynulý 

měsíc
Testy 
Krásnolipským policistům se podařilo získat další 
drogové testy, které umí zjistit ze slin jakékoli 
osoby požití návykové látky. Test DrugWipe 5 
umí detekovat základní nejužívanější návykové 
látky a odhalit užití marihuany, pervitinu, 
extáze, opiátů nebo kokainu. V praxi jsou testy 
užívány u vytypovaných řidičů motorových 
vozidel. Výsledkem je celkem deset odebraných 
řidičských průkazů za necelý měsíc, což je 
alarmující číslo v porovnání s jedním řidičem 
přistiženým pod vlivem alkoholu ve stejném 
období. Většina přistižených řidičů požila 
pervitin nebo extázy, jeden hříšník před jízdou 
užil marihuanu. Řidičům takto přistiženým 
hrozí stejně jako u alkoholu pokuta do 20 tis. Kč 
a zákaz řízení motorových vozidel do jednoho 
roku.  V případě, že navíc odmítnou lékařské 
vyšetření a odběr krve, čeká je 25 – 50 tisícová 
pokuta a zákaz řízení motorových vozidel od 
jednoho do dvou let.

Na králíky měli chuť mladík i pes
K vloupání do králíkárny a následné krádeži 
několika králíků a morčete, které nezabránil ani 
pes hlídající zahradu, došlo v noci v Pivovarské 
ulici. Po třech týdnech šetření se na krásnolipské 
policejní služebně ke skutku doznal 22-ti letý 
muž z Krásné Lípy, který uvedl, že ho ke skutku 
dohnal nedostatek fi nancí a hlad. Mladík však 
nekradl sám. Při krádeži se hlídající pes místo 
hlídání věnoval spíše dvěma králíkům a morčeti, 
které stihl zardousit. Mladík si tak odnesl pouze 
dva králíky, které později snědl. Případ byl 
policií odložen, neboť pachatele v současné 
době čeká daleko vyšší trest za jinou trestnou 
činnost, než který by mu za tento skutek hrozil.

Díky nedbalosti přešel o peněženku
Pouhých několik minut stačilo pachateli na to, 
aby se zmocnil peněženky s fi nanční hotovostí, 
platebními kartami a doklady odloženou na 
přepážce pošty v Krásné Lípě. Majitel peněženky 
tak zaplatil za svou nedbalost, když peněženku 
na přepážce zapomněl odloženou ve chvíli, 
kdy si odnášel balík do vozidla. Po návratu na 
poštu nenašel ani peněženku ani nikoho, kdo 
by se k nálezu věci přiznal. Pachateli za uvedené 
jednání hrozí odnětí svobody až na dvě léta.

O Vánocích se těšil z kradeného vánočního 
osvětlení
Další nepochopitelný případ krádeže řešili 
krásnolipští policisté v polovině prosince, ke 
kterému došlo ve Varnsdorfské ulici. Tentokrát 
zde kdosi ukradl vánoční osvětlení stromku. 
Způsobená škoda sice činí „pouhých“ 2,7  tis. 
Kč, ale zkaženou náladu z toho, že se majitel a 
sousedé nemohli kochat vánoční pohodou v 
podobě osvětleného stromku, jistě nespraví ani 
trest odnětí svobody pro pachatele až na dvě 
léta. 
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. 
listopadu do 16. prosince evidovali 17 trestných 
činů a 67 přestupků. 
Do nového roku přeji všem svým spoluobčanům 
jménem celého kolektivu krásnolipských 
policistů všechno nejlepší v novém roce 2012.

prap. Jan Hampl - inspektor
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Tradiční vánoční vystoupení vokálně 
instrumentálního souboru Solideo z Děčína, 
tentokráte zcela netradičně v kapli Panny Marie 
Karmelské ve Vlčí Hoře, potěšilo na druhý svátek 
vánoční téměř stovku posluchačů. V komorním a 
slavnostním prostředí zazněly historické vánoční 
skladby z období středověku a baroka hrané 
na dobové, převážně dechové nástroje, často 
vyrobené z různých zvířecích kostí, či rohů. 

(jk) 

Na tradiční výstavu betlémů a betlémků v Muzeu 
v Rumburku se pravidelně na Štěpána vydávají 
turisté z Krásné Lípy. A nejinak tomu bylo i letos, 
když si nenechali ujít výstavu nazvanou „Betlémská 
noc“. Výstavou je provedla Ester Sadivová, která 
je seznámila nejen s vystavovanými betlémy, ale i 
s jejich historii. Betlémů je tu k vidění zhruba sto, 
jsou z nejrůznějších materiálů, jsou tu vystaveny 
betlémy starých mistrů i ty novodobé a svou 
pestrostí osloví doslova každého, od nejmenších až 
po ty nejstarší. Výstava je v Muzeum v Rumburku 
přístupná až do 2. února příštího roku vždy ve 
všední dny od pondělí do pátku mezi 9:00 – 15:00. 

(vik)

Na čerstvě řezané vánoční stromky lákal Turistický 
advent, který již podruhé připravili turisté z Krásné 
Lípy. Turisté ovšem nevsadili pouze stromky, ale i 
na horkou medovinu a klobásky a především pak 
na zručnost regionálních řemeslníků, kteří přivezli 
ručně malovaný textil, perníčky, šperky, hrníčky a 
mnoho jiných roztomilých drobností. Krásnolipský 
Turistický advent byl v pořadí již druhý, ten první, 
Staročeský, tradičně pořádá Město Krásná Lípa. 

(vik)

Folklorní soubor Lužičan a Sboreček krásnolipské 
základní školy před Vánoci společně koncertovali v 
kostele sv. Máří Magdaleny a v Domově důchodců 
v Krásné Lípě. 

(Naďa Semelková)

Za nepříznivého počasí, které ani náhodou 
neslibovalo výhledy, vyrazil hrstka turistů před 
12. hodinou přes Krásný Buk, Sněžnou, Dlouhý Důl 
a Vlčí Horu na rozhlednu. Tam nás již čekal Vašek 
Hieke a další (takže nás bylo nakonec 18), kterému 
zatím operované koleno nedovoluje delší pochody, 
s připraveným přípitkem, jak jinak, než Turistickou 

lužickou.
Na zpáteční cestě okolo nového přístřešku, který 
vybudovali Lesy ČR, s.p., na žluté značce pod Vlčí 
horou a okolo studánky Veroniky jsme došli do 
Vlčajdy. Po krátkém posezení, mj. s česnečkou bez 
česneku, jsme vyrazili k domovu. 

(jt)

Solideo rozeznělo kapli Panny Marie Karmelské 
ve Vlčí Hoře

Na Štěpána s turisty do muzea na betlémy

Turistický advent lákal 
na stromky

Lužičan a Sboreček 
koncertovali v kostele

Novoroční výstup na rozhlednu Vlčí hora

Po celý loňský rok jsme vám přinášeli historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a 
vaším úkolem bylo srovnat fotografi i se současným 
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Poslední správná odpověď na nesoutěžní otázku 
z Vikýře č. 416: Dnes již neexistující budova na 
Kyjovské ulici pod farou byla kovárna. Před demolici 
sloužila jako stavebniny a sběrna druhotných 
surovin.
V pondělí 26. prosince jsme odměnili nejúspěšnější 
soutěžící - Igora Knappa a Štěpána Uhlíka - 23 
otázek, 23 správných odpovědí - (oba mají své ceny 
na MěÚ), Klárku Procházkovou, Jindru Malinovou, 
Zdenu Churáčkovou - 22 správných odpovědí, Jana 
Churáčka, Světlanu Heeneovou – 21 správných 
odpovědí a Marii Jursíkovou – 20 spsrávných 
odpovědí (cenu si vyzvedne na MěÚ). Od příštího 

čísla (Vikýř č. 418) budeme v trochu pozměněné 
soutěži opět pokračovat. 

(vik)

FOTOUSOUTĚŽ  - Poznáte, co naši předkové 
fotografovali?
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Město Krásná Lípa pořádá v sobotu 14. ledna 
od 20:00 v kulturním domě XX. reprezentační 
ples. Připraveno je předtančení světelná show, 
hodnotná tombola a překvapení navíc. K tanci 
poslechu bude hrát Arzenal band. Vstupenky lze 
koupit buď na sekretariátu MěÚ Krásná Lípa nebo 
u pí. Cidlinové, tel.: 606 336 260.

TECHTLE MECHTLE – to je zbrusu nový název 
zábavného pořadu známé travesti skupiny HANKY 
PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již po 
několikáté do našeho města přiváží svou novou 
show, která se těší stále větší oblibě. Na jevišti 
slečny Stefany, Dolores, Sofi a a Alex, v civilním 
životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili 
zcela nový pořad, plný známých hudebních 
melodií, vtipů nadsázky a komických scének, při 
kterém se pobaví všechny věkové generace od 
nejmladších, až po ty nejstarší. Nebude chybět 
řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou 
Petra Janů, Hanka Zagorová, společně s Drupim, 
Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, 
rocková babička Tina Turner, Annie Lenox společně 
s Arretou Franklin, George Michael a řada dalších. 
Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě 
vyprodaných kulturních domech v Čechách i na 
Slovensku.
Představení se uskuteční 1. března od 18:30 v 
Kulturním domě v Krásné Lípě.
Vstupné: 210,-Kč v předprodeji , 240 na místě.

Na tradiční výstavu betlémů a betlémků z 
nejrůznějších materiálů tentokrát s podtitulem
„Betlémská noc“, si Vás dovoluje pozvat Muzeum 
v Rumburku. Výstava v muzeu potrvá až do 
2. února příštího roku a je přístupná ve všední dny 
od pondělí do pátku mezi 9:00 – 15:00. Vstupné: 30,- 
a 15,- Kč. Aktuální informace o výstavě naleznete i 
na stránkách města Rumburk (www.rumburk.cz).

Víte že v roce 1901 byla dokončena stavba 
pseudogotického starokatolického kostela. Kostel 
byl vysvěcen biskupem Milošem Čechem, bratrem 
básníka Svatopluka Čecha.  

Až do 27. ledna příštího roku se ve výstavní síni 
Kulturního domu ve Šluknově koná výstava 
historických hraček a hodin. Otevřeno je ve všední 
dny od 8:00 do 15:00, po předchozí  domluvě i v 
jiné dny.

Přijměte naše pozvání na úvodní přednášku z cyklu 
Saské Švýcarsko očima odborníků. Cílem tohoto 
cyklu je přiblížit veřejnosti krásy partnerského 
regionu Národního parku Saské Švýcarsko. První z 
cyklu přednášek se koná v úterý 10. ledna od 17:00 
v Městské knihovně v Děčíně. Přednášející Dr. 
Dietrich Butter - ředitel Správy NP Saské Švýcarsko. 
Vstup zdarma. Simultánní tlumočení zajištěno.

Od 16. 1. 2012 otevírá Kostka Krásná Lípa kurz 
německého jazyka pro začátečníky a pokračující 
kurz pro pokročilé (od 8. lekce). Výuka bude 
probíhat každé pondělí od 17 hod. v komunitním 
centru v Krásné Lípě. Cena za 2. lekce (15 hod.) 
je 800 Kč. Lektorkou je Mirka Sidorr. Přihlaste se 
e-mailem na kc@krasnalipa.cz nebo telefonicky na 
412 354 842.

Gymnázium Rumburk vás zve na Dny otevřených 
dveří. V sobotu 21. ledna 2012 a ve čtvrtek 9. února 
2012, vždy od 8:00 hodin. 
• informace o studiu
• přijímačky nanečisto 
• ukázkové hodiny  
• prohlídka budovy
Více informací najdete na www.gymrumburk.cz. 

V pátek 13. ledna 2012 ve 4:00 hod. se v bazilice 
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově 
uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním 
celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan 
Baxant. Účast potvrdil také biskup P. Wolfgang 
Ipolt z Görlitz. Bohoslužby se ve výroční den 
zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky 
koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Slavností 
poutní mši navštěvují každoročně o lednovém ránu 
stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Po 
slavnostní poutní mši svaté ve 4:00 hod. následuje 
v 9:00 hod. mše svatá v německém jazyce. 
V 10:30 hod. se koná mše svatá v českém jazyce a v 
17:00 hod. pak česko-německá mše svatá.  

(Klára Mágrová)

Až do 2. února 2012 bude k vidění klášterní betlém 
v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Návštěvníci 
se mohou těšit na opravené betlémové fi gurky. 
Betlém, který v roce 2012 oslaví devadesát let od 
svého pořízení je přístupný během otevírací doby 
rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9:00 
až 16:00 hodin. Vstupné je 30 a 15 Kč. Prohlídky 
klášterního betléma pořádá Římskokatolická 
farnost – děkanství Rumburk. Klášterní betlém se 
v Rumburku staví vždy jednou za dva roky, v roce s 
lichým letopočtem. 

(Klára Mágrová)

Ve dnech 13. až 15. ledna se pod Vlčí horou 
uskuteční již 29. ročník Nejsevernějšího zimního 
stanování v ČR. Pořádající Klub českých turistů z 
Krásné Lípy upozorňuje všechny táborníky, že se 
letos mění tábořiště. Stanovat se bude asi 300 m 
od původního tábořiště, nově vlevo za žebráckou 
kapličkou ve směru od bývalé restaurace Vlčárna k 
Vlčí Hoře u nově otevřené Köglerovy chaty.   

Reprezentační ples 
města

Techtle mechtle 
s Hanky Panky

Betlémská noc 
v rumburském muzeu

VÍTE, ŽE...

Historie hraček 
a hodin

Přednáška o NP Saské 
Švýcarsko

Kurz němčiny v Kostce

Dny otevřených dveří 
Gymnázia Rumburk

Výroční den zjevení 
Panny Marie v bazilice 

ve Filipově

Klášterní betlém oslaví 
devadesát let

Nejsevernější zimní 
táboření pod Vlčí 

horou
Upozornění pro táborníky

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

áš í é í

Leden 2012 
v Domečku Na Kopečku v Rumburku

Evoluce – pro a proti pohledem moderní 
fi lozofi e
Středa 11. ledna od 19:00
Přednáška Ládi Špačka, studenta fi lozofi e k 
otázkám: Proč se vůbec k evoluci vyjadřují 
i fi lozofové. Jak evoluce funguje, její části a 
mechanismy. Jaké jsou výsledky moderních 
výzkumů. Argumenty mluvící proti evoluci.
Patnáct divadelních let na plátně
Středa 18. ledna od 19:00
Divadelní soubor DK v Rumburku slaví 15 let! 
Za tu dobu stihli ochotníci souboru nastudovat 
22 divadelních her. Máte jedinečnou možnost 
shlédnout sestřih všech z nich na plátně. Pořad 
je pokračováním kopečkovského cyklu Divadlo 
na plátně.

Program kina 
Krásná Lípa
LEDEN 2012

NÁKAZA
středa 11.1.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem 
přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika 

dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po celém světe 
snaží najít lék. 105 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

TINTINOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
pondělí 16.1.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Příběh fi lmu, inspirovaného příhodami  comicsového 
hrdiny Tintina  sleduje osudy výjimečně zvídavého mla-
dého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka 

Filuty. 107 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

ANONYM
středa 18.1.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Příběh fi lmu Anonym, který se odehrává v Anglii za ob-
dobí vlády královny Alžběty, spekuluje o otázce,  kdo je 
doopravdy autorem díla, připisovaného Williamu Shake-

spearovi? 130 min.  Mládeži přístupno od 12ti let.
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Zápasníky ze tří zemí přivítal již desátý ročník 
Mikulášského turnaje v zápase řecko-římském 
a volném stylu, který se tradičně koná první 
prosincovou sobotu v Krásné Lípě. Turnaje, nad 
nímž převzala záštitu krásnolipská základní škola, 
se zúčastnilo pětapadesát mladých zápasníků 
z Německa, Polska, Chomutova, Chrastavy, 
Kamenického Šenova, Meziboří a pořádající Krásné 
Lípy. Na žíněnce si své síly poměřili mladší žáci a 
žákyně a nejmenší přípravka, mezi závodnicemi 
nechyběly ani dvě trojnásobné mistryně České 
republiky Barbora Kučerová a Denisa Horáková z 
pořádajícího krásnolipského oddílu. Krásná Lípa 
v celkovém hodnocení družstev obsadila pěkné 
1. místo.        (vik)

V rámci projektu „Profesní orientace“, který realizuje 
Kostka Krásná Lípa p. o., se žáci 8. třídy ZŠ Krásná 
Lípa vydali do mládežnické dílny AWO Heidenau 
v Německu. Tato dílna zaměstnává sociálně 
znevýhodněnou mládež, které nabízí nejen práci, 
ale i doprovodný sociálně-poradenský program. 
V této dílně se vyrábí například dětská hřiště a 
zařízení pro využívání volného času. Krásnolipští 
školáci si zde na vlastní kůži vyzkoušeli práci se 
dřevem a během několika hodin se jim podařilo 
zhotovit fi nální produkt - svícen ve tvaru půlměsíce.  
Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT 
na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných 
dětí, žáků a studentů.

(Petra Vrajová)

O pouhý týden později se konal turnaj v zápase 
řeckořímském a volném stylu v polském městě 
Zgorzelec. Zúčastnilo se ho celkem osmdesát 
zápasníků z pěti oddílů Polska a ČR. Pro naše 
nejmenší (váhová kategorie 20 kg) neměli 
pořadatelé soupeře, proto museli spojit dvě 
váhové kategorie. Druhým kamenem úrazu byl 
nedostatečný počet rozhodčích, takže zápasy 
pískali místní trenéři, což byl kámen úrazu číslo tři 
a to ten největší. Naši polští kolegové nás očividně 

a nespravedlivě obrali o dvě zlaté medaile. Jediné, 
kam polští rozhodčí nemohli zasunout své špinavé 
triky, bylo v případě váhové kategorie 72 kg 
dívek ve volném stylu, kdy naše Denisa Horáková 
(mistryně ČR) nenechala nikoho na pochybách a 
porazila své soupeřky na lopatky. Poděkování patří 
i městu Krásná Lípa za poskytnutí odvozu na tento 
turnaj. 

(www.zapastjkrasnalipa.cz)

Podívejte se kolem sebe! Kde všude je něco z 
papíru, kolik druhů papíru denně použijete? Jak 
vzniká, z čeho je, jak vznikají různé druhy, k čemu 
se používají atd., atd. To bylo tématem česko-
německého setkání žáků naší školy a žáků z 
Neukirch, tentokrát uskutečněném v Krásné Lípě. 
Začali jsme v lese. Pod vedením Jakuba Judy z NPČŠ 
jsme si povídali o stromech, o jejich kůře, sbírali a 
stavěli z přírodnin, hráli hry, protože zima nám 
byla pořádná. Ale Jakuba jsme nenechali jen tak 
odejít. Byli jsme zvědavi, jak to vypadá s budkami 
pro netopýry, které jsme společně na jaře věšeli 
v Kyjovském údolí. Všechny visí, zda si je nějaký 
netopýří rodinka obydlela ještě nevíme, ale určitě 
to budeme sledovat.Velice nás potěšilo, že pozvání 
přijala naše bývala spoluorganizátorka těchto akcí 
Jarmila Judová. Pomohla nám s výrobou ručního 
papíru, vyráběli jsme si vlastní balicí papír, zdobili 
skleničky, no prostě se používal papír a zase papír 
a vznikaly nejrůznější vánoční dekorace. Jak se ale 
tiskne, jak vznikají noviny, časopisy, knihy? Na to 
jsme se jeli podívat do polygrafky do Rumburku. 
Provázel nás pan Šabata a my jsme se toho 
doopravdy dozvěděli hodně. Jak může vzniknou 
např.: fi alová, když se tiskne jen základními čtyřmi 

barvami, co je grafi k, kdo byl sazeč a kluci si mohli 
dokonce spustit sami tiskařský stroj. 
Podívali jsme se ale také do skutečné tiskárny. Tam 
nás provázel Robert Johne. Byly tam daleko větší 
stroje, viděli jsme i řezačku, lepičku, jak vlastně 
vznikají krabice, v kterých je v supermarketu zboží.
A tak jen závěrem - kolik papíru spotřebujete 
denně? Kolik ho vyhodíte do koše? Víte, z čeho 
vzniká? No přeci ze dřeva. A víte kolik stromů 
můžete zachránit, když papír nehodíte do koše ale 
do určených kontejnerů, nebo odevzdáte ve škole, 
aby se pak mohl vyrobit nový recyklovaný papír?
Toto setkání se mohlo uskutečnit díky Programu na 
podporu příhraniční spolupráce Ziel 3. 
Bylo to poslední setkání  v rámci projektu “Překonat 
hranice – přírodu sousední země společně objevit, 
prožít a chránit II.“. Určitě ale ne poslední mezi městy 
Krásná Lípa a městem Neukirch. Další nápady a 
plány máme. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
tom, aby se tato setkání mohla vždy uskutečnit. 
Přejeme všem dobrý a úspěšný nadcházející rok 
2012.

Za celou skupinu  Monika Schwarzová 

pasníky ze tří zemí přivítal již desátý roční

Zápasníci měřili síly 
v Krásné Lípě

Jak se pracuje 
v Německu

...a také v polském Zgorzelci

Dva dny o papíru
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I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z RM 
Usnesení RM č. 20 - 01 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých 
úkolů a úkolů z 19. RM předloženou Mgr. Lucií 
Hankovou, tajemnicí MěÚ. 

Závěry z 8. ZM ze dne 7. 12.2011 
Usnesení RM č. 20 - 02 
RM projednala závěry vyplývající z 8. ZM ze dne 7. 
12. 2011 a ukládá:
- starostovi města Krásná Lípa, Ing. Zbyňkovi 
Linhartovi zabývat se fungováním orgánů v o. p. s. 
České Švýcarsko a dále kompenzací obcím za daně z 
nemovitosti na území NP ČŠ,
- vedoucí FO Bc. Dagmar Mrázové zadat do 
požadavků na rozpočet 2012 příspěvek na 
rekonstrukci kostelních varhan,
- místostarostovi Janu Kolářovi spolupracovat s KČT 
Krásná Lípa na akci Obnovení památníku padlých 
občanů obce Zahrady v I. světlové válce a podílet se 
na krocích spojených s touto akcí,
- Ladě Hrnečkové v termínu do 31.12.2012 připravit 
seznam nájemníků z Frindova 979/4, kteří se stanou 
členy Stavebního bytového družstva Průkopník 
(s odkoupením bytu) v případě prodeje objektu 
bytovému družstvu a těch, kteří o to zájem nemají,
- Vladimíře Doškové připravit ve spolupráci s 
vedoucím OVIŽP Ing. Jiřím Rousem návrh dodatku s 
fi rmou Toonan,s.r.o. Praha dle usnesení ZM 
č. 8-44/2011 ze dne 7. 12. 2011 a příp. dalších 
podmínek z komise výstavby a životního prostředí. 

II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 20 - 03 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 686/5 o výměře 2894 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 686/2 o výměře 310 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 686/1 o výměře 304 m2, k. ú. Krásný Buk. 

Bezúplatný převod pozemků od Ústeckého 
kraje - Usnesení RM č. 20 - 04 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
pozemků p. p. č. 2780/5 o výměře 2 m2, p. p. č. 
2870/11 o výměře 82 m2, p. p. č. 3174/1 o výměře 
418 m2, p. p. č. 3174/3 o výměře 4 m2, p. p. č. 
3175/1 o výměře 108 m2, p. p. č. 3175/3 o výměře 
173 m2, p. p. č. 3176/1 o výměře 97 m2, p. p. č. 3177 
o výměře 367 m2, p. p. č. 3180 o výměře 113 m2 a p. 
p. č. 3211 o výměře 205 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od 
Ústeckého kraje Ústí nad Labem v rámci vypořádání 
pozemků pod chodníky. 

Prodej st. p. č. 78/1, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 20 - 05 
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 78/1 
o výměře 86 m2, k. ú. Krásný Buk Jiřímu a Ivetě 
Zerzánovým, Krásná Lípa, Krásný Buk 54 a Jaroslavu 
a Evě Andertovým, Ústí nad Labem, Masarykova 
2292/150A. 

Prodej st. p. č. 1470 a části p. p. č. 1159/1, vše 
k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 20 - 06 
RM projednala žádost MUDr. Leony Havlové, 
Krásná Lípa, Lidická 5 a na základě doporučení 
KVŽP doporučuje ZM schválit výjimku z Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa a uzavření kupní smlouvy na st. 
p. č. 1470 o výměře 93 m2 a část p. p. č. 1159/1 o 
výměře 1341 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s tím, že bude 
doplacena kupní cena ve výši 525 Kč. 

Návrh na revokaci usnesení ZM č. 6-34/2011 
Usnesení RM č. 20 - 07 
RM doporučuje ZM neschválit revokaci usnesení ZM 
č. 6-34/2011 ze dne 21. 9. 2011, protože podmínka 
prodeje p. p. č. 348/4, k. ú. Krásná Lípa (původní 
č. pozemku 348/3) fi rmě Kredit Děčín, a. s. dle 
usnesení ZM č. 20-29 ze dne 10. 12. 2009 nebyla 
splněna. RM na návrh KVŽP doporučuje ZM trvat na 
splnění požadavku ZM a následně projednat novou 
žádost o odkoupení.  

Prodej p. p. č. 644/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 20 - 08 
RM se seznámila se žádostí Milana a Heleny 
Gebauerových, Liberec, Sosnová 466/2 a doporučuje 
ZM nezabývat se touto žádostí, kupující podepsali 
kupní smlouvu, kde bylo uvedeno, že byli se stavem 
předmětu koupě seznámeni a s obsahem kupní 
smlouvy souhlasí. 

Prodloužení platnosti smluv o nájmu 
pozemku 
Usnesení RM č. 20 - 09 
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu 
pozemku, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 
12. 2016 a upravuje výměra pronajatých pozemků 
po digitalizaci dle přílohy. 

Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu 
Usnesení RM č. 20 - 10 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2006/23/15-
184, nájemce Pavlína Klabanová, Krásná Lípa, 
Pivovarská 486/6, kterým se doba nájmu prodlužuje 
do 31. 12. 2012. 

Prodloužení platnosti smluv o nájmu 
pozemku - Usnesení RM č. 20 - 11 
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu 
pozemků, kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 
1. 2012, za podmínky úhrady dluhu vůči městu do 
28. 12. 2011.
č. smlouvy, nájemce adresa
97/23/70/065, Jiří Kopsa, Krásná Lípa;
99/23/17-029, Bohumil Krčmář, Krásná Lípa. 

Náhradní výsadba - Usnesení RM č. 20 - 12 
RM schvaluje Povodí Ohře, s. p. náhradní výsadbu na 
p. p. č. 2746/20, p. p. č. 154 a p. p. č. 3051/23, vše 
k. ú. Krásná Lípa, výsadba bude provedena v jarních 
měsících 2012 v kombinaci javor klen a lípa, obvod 
kmenů 6 - 8 cm. 

Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 20 - 13 
RM schvaluje změnu usnesení RM č. 19 - 24.
RM schvaluje termín ukončení nájemní smlouvy 
č. 2006/25/27 - 94 na byt č. 12, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16 s Janem Petrem k 31.12.2011.  

Realizační projektová dokumentace CSI  
Usnesení RM č. 20 - 14 
RM schvaluje zpracování realizační dokumentace v 
omezené variantě na rekonstrukci Centra sociální 
integrace (domu služeb) dle nabídky předložené 
ing. arch. Liborem Králem.
 
Žádost o poskytnutí prostor kulturního domu 
Usnesení RM č. 20 - 15 
RM schvaluje prominutí úhrady nákladů za 
poskytnutí prostor kulturního domu folklornímu 
souboru DYKYTA, Krásná Lípa, Nemocniční 36 na 
Vánoční koncert pořádaný 17.12.2011. 

Nebytové prostory - nájemní smlouva na 
nebytový prostor č. 3, Krásná Lípa, Křinické 
nám. 6/11 - Usnesení RM č. 20 - 16 
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvy 
č. 2011/22/29-113 na nebytový prostor č. 3, 
Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11 se sdružením 
podnikatelů Mgr. Simona Brodinová bytem 
Rumburk, Krásnolipská 294/16 a Irena Faltová 
bytem Rumburk, Bezručova 37/315, kterým se 
prodlužuje doba nájmu do 31.12.2012 za podmínky 
úhrady dluhu vůči městu v plné výši nejpozději k 28. 
12. 2011. 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce 
nebytových prostor - Masarykova 1094/4 
Usnesení RM č. 20 - 17 
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce 
nebytových prostor č. 2011/22/19 - 35 uzavřené 
se společností České Švýcarsko, o. p. s., Krásná Lípa, 
Křinické náměstí 1161/10, kterým se prodlužuje 
doba výpůjčky do 30. 6. 2012. 

Byty - pronájem - byt č. 46, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6 - Usnesení RM č. 20 - 18 
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 46, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Zuzana Jelínková bytem Krásná Lípa, Nemocniční 
1089/4,
2. Petr Polák bytem Krásná Lípa, Pražská 257/3,
3. Jan Vašátko bytem Krásná Lípa, Nemocniční 
1062/26,
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. 

III. Různé
Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky - Usnesení RM č. 20 - 19 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se 
stávajícími nájemníky městských bytů, dle 
předloženého návrhu. 

Byty - pronájem - byt č. 3, Krásná Lípa, Pražská 
450/48 - Usnesení RM č. 20 - 20 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, 
Krásná Lípa, Pražská 450/48 na dobu určitou od 1. 
1. 2012 do 31. 3. 2012 s Marikou Herákovou bytem 
Krásná Lípa, Pražská 450/48 za podmínky úhrady 
dluhu vůči městu v plné výši nejpozději k 28. 12. 
2011. 

České Švýcarsko, o.p.s.  - Usnesení RM č. 20 - 21 
RM schvaluje jmenování členů do orgánů 
společnosti České Švýcarsko, o.p.s. a to :
a) PaedDr. Jan Eichler, předseda ČSOP Krásná Lípa
b) František Zachula, starosta obce Janov 

do správní rady
a Jiřina Skalová, ředitelka odboru Správy Národního 
parku České Švýcarsko do dozorčí rady.
 
Zřízení věcného břemene na uložení 
kanalizační přípojky - Usnesení RM č. 20 - 22 
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení 
věcného břemene na uložení kanalizační přípojky 
do pozemku p. p. č. 296/2, k. ú. Krásná Lípa, dle 
podmínek z usnesení RM č. 17-31/2011. 

Prodloužení smlouvy o poskytnutí pozemku 
Usnesení RM č. 20 - 23 
RM na základě žádosti fi rmy Herkul a.s., Rybná 
682/14,110 01 Praha 1 schvaluje návrh Dodatku č. 
1 smlouvy č. 2011/19/14-170, kterým se žadateli 
prodlužuje poskytnutí pozemku p. p. č. 223, k. ú. 
Krásná Lípa do 31. 5. 2012. 

Smlouva o poskytnutí pozemku 
Usnesení RM č. 20 - 24 
RM na základě žádosti fi rmy DEMOS s.r.o., 
Masarykova 602, 407 46 Krásná Lípa schvaluje 
návrh smlouvy o poskytnutí části st.p.č. 207, k.ú. 
Krásná Lípa na dočasné uložení čisté stavební suti za 
smlouvou stanovených podmínek. 

Sportovní areál - tenisový kurt 
Usnesení RM č. 20 - 25 
RM bere na vědomí dohodu o kauci s fi rmou Tennis 
Zlín a.s., Šernberská 300, Zlín Louky, dle přílohy.  

Územní plán města - Usnesení RM č. 20 - 26 
RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2008/11/14-266 (č. zhotovitele 040/2008) ze dne 
3.12.2008, uzavřené s fi rmou SAUL s.r.o., Liberec, 
na vypracování Územního plánu města, kterým se 
vypořádává změna DPH. 

Výjimka z počtu dětí - Usnesení RM č. 20 - 27 
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě, kterou 
stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, v platném znění. 

Digitalizace kin - Usnesení RM č. 20 - 28 
RM bere na vědomí informace o digitalizaci kin a V. 
vlně digitalizace Fondu kinematografi e, možnosti a 
podmínek dotace. 
RM nedoporučuje zabývat se nyní digitalizací kina 
v Krásné Lípě. 

Mimořádné odměny - Usnesení RM č. 20 - 29 
RM schvaluje, na základě projednání činnosti 
příspěvkových organizací města, mimořádnou 
odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní 
škola a Mateřská škola a Haně Volfové, ředitelce p. o. 
Kostka Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 

Profesní orientace a volnočasové aktivity 
2012 - Usnesení RM č. 20 - 30 
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa 
o dotaci na projekt Profesní orientace a volnočasové 
aktivity 2012 od ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy pro rok 2012 v celkové výši 379 400 Kč 
dle předloženého návrhu. 

Být stejný je nuda 2012 - Usnesení RM č. 20 - 31 
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná 
Lípa o dotaci na projekt Být stejný je nuda 2012 z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 
2012 a z Krajského úřadu Ústeckého kraje v celkové 
výši 918 000 Kč dle předloženého návrhu. 

Uzavírání smluv na kulturní akce 
Usnesení RM č. 20 - 32 
RM pověřuje tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankovou k 
uzavírání smluv s Ochranným svazem autorským 
a s Divadelní, literární a audiovizuální agenturou, 
občanské sdružení a s dalšími institucemi pro 
práva k dílům, dle licenčních smluv o veřejném 
provozování děl.  

Ve škole zajímavě - Usnesení RM č. 20 - 33 
RM schvaluje přijetí dotace pro ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa ve výši 1 714 192 Kč na projekt Ve škole 
zajímavě z operačního programu OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

Czech Coal - ceník na rok 2012 
Usnesení RM č. 20 - 34 
RM schvaluje cenu na dodávku elektřiny pro rok 
2012 od společnosti Czech Coal a.s., Praha 6, 
Evropská 2690/17, dle předložené nabídky.  

Dodatek č. 14 ke smlouvě na zajištění sběru, 
svozu, využití a odstranění komunálních 
odpadů fi rmou Marius Pedersen, a.s., Hradec 
Králové - Usnesení RM č. 20 - 35 
RM schvaluje dodatek č. 14, který upravuje ceník 

ke smlouvě č. 7300010 o odstraňování odpadů 
uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a fi rmou 
Marius Pedersen a.s., se sídlem v Hradci Králové, 
Průběžná 1940/3. 

Upravený ceník sběrného dvora 
Usnesení RM č. 20 - 36 
RM schvaluje nový ceník sběrného dvora platný od 
1.1.2012 dle předloženého návrhu. 

Likvidační komise 
Usnesení RM č. 20 - 37 
RM schvaluje návrh na likvidaci a odprodej majetku 
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 

Program kina a plán akcí kulturního domu na 
leden 2012  
Usnesení RM č. 20 - 38 
RM bere na vědomí program kina a plán akcí 
kulturního domu na leden 2012. 

Zrušení smluv o výkonu veřejné služby 
Usnesení RM č. 20 - 39 
RM bere na vědomí zrušení smluv o výkonu veřejné 
služby s osobami vykonávající veřejnou službu na 
základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené 
s městem Krásná Lípa podle přiloženého vzoru 
zrušení smlouvy o výkonu veřejné služby z důvodu 
změn zákonů, které upravují veřejnou službu od 1. 
1. 2012. (Zákon č. 435/2004 Sb. a zákon č. 111/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů.) 

Smlouva o organizace a výkonu veřejné 
služby - Usnesení RM č. 20 - 40 
RM schvaluje smlouvu s krajskou pobočkou Úřadu 
práce ČR o organizaci a výkonu veřejné služby dle 
předloženého návrhu. 

Smlouva o výkonu veřejné služby 
Usnesení RM č. 20 - 41 
RM bere na vědomí text smlouvy o výkonu veřejné 
služby, kterou s osobou vykonávající veřejnou 
službu od 1. 1. 2012 bude uzavírat krajská pobočka 
Úřadu práce ČR. 

Program na podporu výstavby podporovaných 
bytů pro rok 2012 
Usnesení RM č. 20 - 42 
RM ukládá vedoucímu OMCS Petrovi Olivovi zabývat 
se otázkou možnosti získání dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj z Programu na podporu výstavby 
podporovaných bytů pro rok 2012 a v termínu 
do 31.1.2012 předložit RM podmínky a reálné 
možnosti města pro podání žádosti do dotačního 
titulu.
RM dále ukládá vedoucímu OMCS Petrovi Olivovi 
zabývat se dalšími dotačními možnostmi na vznik 
podporovaných bytů. 

Platový výměr 
Usnesení RM č. 20 - 43 
RM schvaluje platový výměr RNDr. Ivaně Preyové, 
ředitelce p.o. Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu. 

Odměny organizacím 
Usnesení RM č. 20 - 44 
RM schvaluje odměny neziskovým organizacím 
se sídlem v Krásné Lípě za mimořádné akce a 
reprezentaci města v roce 2011 v souladu s Pravidly 
pro přidělování fi nančních příspěvků městem na 
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práce s mládeží, dle předloženého návrhu. 

Zápis do kroniky města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 20 - 45 
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený 
kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc listopad 2011, 
dle předloženého návrhu. 

IV. Informace

Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- evidovaní uchazeči o zaměstnání,
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- zamítnutí kofi nancování projektu Turistický areál 
Českého Švýcarska,
- zamítnutí žádosti od Česko-německého fondu 
budoucnosti,
- návštěvnost knihovny a internetu Krásná Lípa za 
měsíc leden - listopad 2011. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 24. 11. 
2011,
- zápis ze schůze komise pro hospodaření s byty. 

Jan Kolář                                                       Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.12.2011
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1. Zpráva o plnění úkolů z 6. ZZM 
Usnesení ZM č. 8 - 01/2011
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 6. 
ZZM předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií 
Hankovou bez připomínek.  
2. Zpráva o činnosti fi nančního výboru 
ZM 
Usnesení ZM č. 8 - 02/2011
ZM schvaluje Zprávu o činnosti fi nančního 
výboru ZM za rok 2011 předloženou 
předsedou PaedDr. Zbyňkem Šedivým.  
3. Finanční výbor ZM Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 03/2011
ZM bere na vědomí odstoupení Miroslavy 
Přibylové, bytem Krásná Lípa, Frindova 4/979 
z funkce člena Finančního výboru ZM Krásná 
Lípa ke dni 18.10.2011.  
4. Kontrolní výbor ZM Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 04/2011
ZM schvaluje Zprávu kontrolního výboru ZM 
za rok 2011 předloženou předsedou Josefem 
Myšákem s těmito připomínkami:
- ZM ukládá RM zabývat se závěry kontrolního 
výboru ZM z jednotlivých kontrolních akcí,
- ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM provést v 
roce 2012 následující kontrolní akce:
1. kontrola plnění usnesení RM a ZM,
2. kontrola vynakládaných prostředků na 
městskou zeleň a její údržbu,
3. výběrová řízení při zadávání veřejných 
zakázek města.
5. Kostka Krásná Lípa, p. o. - 3. rozpočtové 
opatření rozpočtu pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 8 - 05/2011
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro 
rok 2011 dle předloženého návrhu.  
6. 3. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 8 - 06/2011
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření 
rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2011 v 
předloženém znění.  
7. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 8 - 07/2011
ZM pověřuje radu města Krásná Lípa v 
případě potřeby odsouhlasit 4. rozpočtové 
opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2011 v souvislosti se zaúčtováním vztahů na 
státní rozpočet a na rozpočet města s tím, že 
následně bude schváleno v ZM.  
8. Žádost ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 08/2011
ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) o schválení účelově 
vázaných prostředků ve výši 100 000 Kč na 
nové herní prvky na sportovní areál ČŠ vč. 
pořízení, dopravy a zabudování, z toho na
a) kolotoč - SC kovo - se sedačkou (dvojitý lak) 
- DHK 5 ve výši 20 521 Kč,
b) houpačku HNÍZDO 1200 (DHL 16a) ve 
výši 67 285 Kč. Termín realizace do 31. 3. 
2012. Částku 100 000 Kč převede ZŠ a MŠ ze 
schváleného příspěvku na provoz sportovního 
areálu pro rok 2011 do fondu reprodukce 
majetku (investičního fondu) ZŠ a MŠ, ze 
kterého budou účelově vázané prostředky 
na přelomu let 2011/2012 čerpány. Použití 
účelově vázaných prostředků podléhá 
vyúčtování. 
9. 1. změna odpisového plánu Kostka, 
p. o. pro rok 2011 - Usnesení ZM č. 8 - 
09/2011
ZM schvaluje 1. změnu odpisového plánu 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro 
rok 2011, dle předloženého návrhu a současně 
schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku /
investičního fondu/ Kostka Krásná Lípa p. o. na 
celkovou výši 18 123 Kč.  
10. Odpis pohledávek města Krásná 
Lípa k 31. 12. 2011 - Usnesení ZM č. 8 - 
10/2011
ZM schvaluje odpis pohledávek města Krásná 
Lípa k 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu v 
celkové výši 16 563 Kč. 
11. Odpisování dlouhodobého majetku 
města Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 8 - 
11/2011
ZM schvaluje rovnoměrný způsob odpisování 
dlouhodobého majetku města Krásná Lípa a 
pověřuje RM schválením odpisového plánu 
města Krásná Lípa pro rok 2012. 
12. Kostka Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 8 - 12/2011
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu.  
13. Rozpočet Kostka, p. o. Krásná Lípa 
pro rok 2012 - Usnesení ZM č. 8 - 13/2011
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa pro rok 2012 dle 
předloženého návrhu. 
14. Neinvestiční příspěvek na provoz 
Kostka, p. o. Krásná Lípa pro rok 2012 
Usnesení ZM č. 8 - 14/2011

ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na 
provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2012 
v celkové výši 725 tis. Kč, z toho příspěvek ve 
výši 100 tis. Kč na spolupodíl na Terénní práci, 
příspěvek ve výši 30 tis. Kč na spolupodíl na 
Prevenci kriminality. Příspěvek bude čerpán 
na základě schváleného rozpočtu Kostka, p. 
o. pro rok 2012. 
15. Neinvestiční příspěvek Kostka, p. o. - 
projekty ESF - Usnesení ZM č. 8 - 15/2011
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na 
projekty ESF v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2012 v 
celkové výši 3 577 244 Kč, z toho příspěvek ve 
výši 2 496 600 Kč na projekt Aktivizace rodin 
a příspěvek ve výši 1 080 644 Kč na projekt 
Komunitní plánování. Příspěvek města je v 
plné výši fi nancován z dotací ESF.
16. Rozpočet ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa 
pro rok 2012 - Usnesení ZM č. 8 - 16/2011
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 
pro rok 2012 dle předloženého návrhu. 
17. Neinvestiční přípěvek pro ZŠ a MŠ, p. 
o. Krásná Lípa pro rok 2012 
Usnesení ZM č. 8 - 17/2011
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na 
provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 
2012 v celkové výši 4 085 tis. Kč, z toho 
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 3 025 tis. Kč a 
na provoz sportovního areálu ve výši 1 060 
tis. Kč. Příspěvek bude čerpán na základě 
schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 
2012. 
18. Nasmlouvané investice na přelomu 
roku 2011/2012 - Usnesení ZM č. 8 - 
18/2011
ZM schvaluje pokračování realizace investic 
města a proplácení jednotlivých plateb 
dle smluvních podmínek rozpočtu akcí do 
schválení rozpočtu města na rok 2012, a to 
především u investic:
a) Kanalizace II. etapa
b) Projektové dokumentace a dokumenty pro 
projekty fi nancované ze 
zdrojů EU
c) Inženýrské služby
d) Povodně 2010 - rekonstrukce mostku KL-24 
k čp. 31, Dlouhý Důl
e) Povodně 2010 - rekonstrukce mostku KL-07 
v ul. Studánecká u č. p. 6.
19. Rozpočtové provizorium města 
Krásná Lípa pro rok 2012 - Usnesení ZM 
č. 8 - 19/2011
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa 
od 1. 1. 2012 podle rozpočtového provizoria v 
předloženém znění. 
20. Prodej p. p. č. 1078/2, 1079 a 1081/4, 
vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 8 - 
20/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1078/2 o výměře 
1581 m2, p. p. č. 1079 o výměře 856 m2 a p. 
p. č. 1081/4 o výměře 760 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Markétě a 
Liboru Královým, Krásná Lípa, Lidická 971/9 za 
cenu 50 000 Kč včetně porostů. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
21. Prodej p. p. č. 131/3, 131/4 a 131/5, vše 
k. ú. Vlčí Hora - Usnesení ZM č. 8 - 21/2011
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 131/3 o výměře 
204 m2, p.p.č. 131/4 o výměře 38 m2 a p. p. č 
131/5 o výměře 8 m2, vše k. ú. Vlčí Hora Ing. 
arch. Martině Bártové a Ing. Martinovi Bártovi, 
Praha 10, Vršovické náměstí 4/1012 z důvodu 
zachování pozemků pro potřeby města. 
22. Prodej části p. p. č. 43/17, k. ú. 
Zahrady 
Usnesení ZM č. 8 - 22/2011
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 43/17 o 
výměře 36 m2, k. ú. Zahrady dle předloženého 
návrhu Ústeckému kraji Ústí nad Labem. 
23. Prodej části p. p. č. 239, k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 23/2011
ZM neschvaluje prodej požadované části 
p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa pro výstavbu 
trafostanice ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. 
24. Prodej p. p. č. 1931/17, k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 24/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1931/17 o 
výměře 331 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ing. Jaroslavu a Jaroslavě 
Škaroupkovým, Praha, Donovalská 1760/37 
za cenu 28 170 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
25. Prodej p. p. č. 1373/2, k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 25/2011
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1373/2, k. ú. 
Krásná Lípa fi rmě Relax Area, s. r. o. Praha. 
26. Bezúplatný převod části p. p. č. 321, 
k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 8 - 
26/2011

ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. 
č. 321 o výměře 18 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Ústeckému kraji Ústí nad Labem v rámci 
vypořádání pozemků u Infocentra. 
27. Bezúplatný převod části p. p. č. 2984/3,
k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 8 - 
27/2011
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. 
č. 2984/3 o výměře 4 m2, k. ú. Krásná Lípa 
od Ústeckého kraje Ústí nad Labem v rámci 
vypořádání pozemku u infocentra. 
28. Bezúplatný převod p. p. č. 261/38 k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 
8 - 28/2011
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 
261/38 o výměře 320 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy od Zdeňka a Jaroslavy Nedvídkových, 
Děčín, Wolkerova 91/22 do majetku města 
za podmínky, že náklady s převodem spojené 
uhradí účastníci rovným dílem. 
29. Odkoupení pozemků od Povodí Ohře, 
s. p. 
Usnesení ZM č. 8 - 29/2011
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 3059/2 o 
výměře 255 m2, p. p. č. 3058/1 o výměře 34 
m2, části p. p. č. 3058/2 a části p. p. č. 3059/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa od Povodí Ohře s. p. 
Chomutov. 
30. Prodloužení termínů smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní - Usnesení ZM č. 
8 - 30/2011
ZM projednalo žádost Jiřího Moravce, 
Varnsdorf, Partyzánů 1615 o prodloužení 
termínu předložení stavebního povolení 
a kolaudačního rozhodnutí dle smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti 
č. 2009/40/15-54 o 1 rok (tj. do 25. 9. 2012, 
resp. 25. 3. 2015) a tuto žádost schvaluje za 
podmínky složení další kauce ve výši 5 000 Kč. 
31. Směna p. p. č. 261/3 za p. p. č. 261/3, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení ZM 
č. 8 - 31/2011
ZM neschvaluje směnu p. p. č. 261/3 za p. 
p. č. 261/53 vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy se 
Zbyslavem Hofmanem, Varnsdorf, Svatopluka 
Čecha 2982. 
32. Směna pozemků - Usnesení ZM č. 8 - 
32/2011
ZM schvaluje směnu p. p. č. 594/2 o výměře 
803 m2, p. p. č. 596 o výměře 457 m2, p. p. 
č. 1058/1 o výměře 283 m2, p. p. č. 585/2 o 
výměře 930 m2, p. p. č. 586/2 o výměře 1116 
m2, p. p. č. 586/1 o výměře 885 m2, p. p. č. 
585/1 o výměře 518 m2, p. p. č. 1058/2 o 
výměře 239 m2, p. p. č. 589/1 o výměře 361 
m2, p. p. č. 588 o výměře 1752 m2 a část p. p. 
č. 1057/2 o výměře 481 m2, vše k. ú. Krásný 
Buk za p. p. č. 2136/1 o výměře 6720 m2 a 
p. p. č. 2136/5 o výměře 1229 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa s Petrem Dastychem, Krásná Lípa, 
Komenského 11. Náklady se směnou spojené 
uhradí směňující rovným dílem. 
 33. Prodej p. p. č. 589, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 - 33/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 20-16 ze dne 10. 12. 
2009 o prodeji p. p. č. 589, k. ú. Krásná Lípa 
Stanislavu Markovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 
62 z důvodu nezájmu žadatele. 
34. Odkoupení p. p. č. 2751/10, k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 8 - 34/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 22-17/2010 o 
odkoupení p. p. č. 2751/10, k. ú. Krásná Lípa 
od Ivety Wrobelové a Jiřiny Čechové z důvodu 
nezájmu žadatele. 
35. Nemovitosti - objekt Zahrady 95 - 
změna smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
Usnesení ZM č. 8 - 35/2011
ZM schvaluje změnu Smlouvy č 2001/40/10-
307 takto:
Článek II. se ruší a nahrazuje se zněním: 
II. Na základě této smlouvy se budoucí 
prodávající zavazuje uzavřít s budoucím 
kupujícím v případě splnění níže uvedených 
podmínek kupní smlouvu o prodeji nyní mu 
pronajatých nemovitostí, specifi kovaných v 
bodě I. této smlouvy. 
Povinnost uzavřít budoucí kupní smlouvu 
vznikne budoucímu prodávajícímu pouze 
za předpokladu, že nedojde k ukončení 
nájemního vztahu výpovědí jednou ze stran. 
Kupní cena nemovitostí včetně jejich 
příslušenství bude činit 5 000 Kč (slovy: 
Pěttisíckorunčeských). Kupní cena bude 
splatná při podpisu kupní smlouvy. 
V článku III. se ruší ujednání 
• budoucí kupující nesplní ve stanovených 
lhůtách povinnosti, dané bodem V. nájemní 
smlouvy. 
V článku III. se ruší poslední odstavec a 
nahrazuje se zněním:
• budoucí kupující nevyzve budoucího 
prodávajícího k uzavření kupní smlouvy 
nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti 
nájemní smlouvy uplynutím doby, na kterou 
byla sjednána.
Ostatní ustanovení Smlouvy č. 2001/40/10-
307 o budoucí kupní smlouvě zůstávají beze 

změn. 
36. Nemovitosti - objekt Zahrady 95 - 
prodej 
Usnesení ZM č. 8 - 36/2011
ZM schvaluje v souladu se Smlouvou o budoucí 
kupní smlouvě č. 2001/40/10-307 (ve znění 
schváleném ZM pod č. 8-35/2011) prodej 
objektu č. p. 95 na st. p. č. 255, st. p. č. 255 
(66 m2) v k. ú. Zahrady Jiřímu Pokornému 
bytem Rumburk, SNP 156/6 za kupní cenu 5 
000 Kč. Kupní cena je splatná před podpisem 
kupní smlouvy.  
37. Nemovitosti - prodej objektu 
Zahrady 95 
Usnesení ZM č. 8 - 37/2011
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 95 na st. 
p. č. 255, st. p. č. 255 (66 m2) a st. p. č. 157/3 
(382 m2) vše k. ú. Zahrady Maxu Štifterovi, 
bytem Vlčí Hora 20 z důvodu prodeje objektu 
jinému zájemci. 
38. Prodej trafostanice - Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 8 - 38/2011
ZM schvaluje prodej stožárové trafostanice 
na p. p.č. 1593 v k.ú. Vlčí Hora fi rmě ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035 za cenu 55 000 
Kč, splatnou do 15 dnů od podpisu kupní 
smlouvy. 
39. Zpráva o investicích ve městě a 
komentáře k projednávaným bodům v 
ZM 
Usnesení ZM č. 8 - 39/2011
ZM bere na vědomí zprávu o investicích ve 
městě a komentáře k projednávaným bodům 
v ZM předloženou starostou města Ing. 
Zbyňkem Linhartem. 
40. Kanalizace - SVS, vodovody, SFŽP 
Usnesení ZM č. 8 - 40/2011
ZM projednalo stav příprav další výstavby 
kanalizace ve městě a dopis ředitele SVS, 
a.s. Teplice a ukládá starostovi města, aby 
seznámil vlastníka vodovodů s tím, že město 
nemůže nést náklady na jejich rekonstrukci, 
mj. i z důvodů velké nejistoty a fi nančních rizik 
při stavbě samotné kanalizace vč. souvisejících 
nákladů, především však nepředvídatelných 
postojů poskytovatele dotace.  
41. Rozpočtové určení daní 
Usnesení ZM č. 8 - 41/2011
ZM projednalo rozsah rozpočtového určení 
daní, konkrétní plnění daňových příjmů města 
a návrhy na nové rozložení rozpočtového 
určení daní (RUD). ZM konstatuje, že současný 
systém s nedostatečným poměrem RUD 
v obcích především pod 10 tis. obyvatel 
je kritický a neumožňuje našemu městu 
zajišťovat již mnohé nezbytné i zákonné 
požadavky. ZM proto ukládá starostovi města, 
aby v této věci intervenoval příslušné státní 
instituce a to ve shodě s dalšími obcemi.  
42. Cyklostezka - PD a pozemky, směny, 
výkup 
Usnesení ZM č. 8 - 42/2011
ZM bere na vědomí výběr projektů 
podporovaných v rámci programu 2.1 
ROP Severozápad prostřednictvím o. p. s. 
České Švýcarsko a možnost zadání projektu 
Odstavná plocha u vlakového nádraží, chodník 
a komunikace pro pěší a cyklisty v Krásné Lípě 
- Rumburská.
ZM schvaluje přípravu a dojednávání o směně 
či odkupu potřebných částí pozemků od 
třetích osob a realizaci nezbytných opatření. 
ZM schvaluje předběžně cenu pro odkup 
nezbytných částí pozemků do max. 40 Kč za 
m2. 
43. Soukromé investice související s 
městem 
Usnesení ZM č. 8 - 43/2011
ZM bere na vědomí informace starosty města 
o soukromých projektech a jejich stavu vč. 
příčin jejich zpoždění a to:
a) instalace kotle na biomasu v centrální 
kotelně města na sídlišti
b) Křinický pivovar na náměstí
c) stavby v centru města.
ZM projednalo aktivity a naplňování projektů 
partnera v oblasti investic do cestovního ruchu 
ze skupiny společností Lípa Development a to 
především přístavek u objektu Továrna a 
Aparthotel - Lípa Centrum. 
44. Projekty Lípa Development - 
Aparthotel 
Usnesení ZM č. 8 - 44/2011
ZM bere na vědomí dopis PhDr. Zdeňka 
Neterdy, předsedy představenstva společnosti 
Lípa Development, a. s. Praha. ZM projednalo 
podmínky příslušných smluvních vztahů a 
ukládá RM připravit návrh dodatku ke smlouvě 
o smlouvě budoucí kupní č. 2009/40/10-17 se 
zapracováním návrhů předchozích jednání RM 
a ZM a vzešlých z diskuze orgánů města. 
ZM schvaluje, aby vnější areál souboru 
staveb Lípa Centrum byl po technické stránce 
připraven k napojení na systém veřejného 
osvětlení města pro jeho budoucí využití 
v případě, že vnější areál bude veřejně 
přístupným místem. 

45. Obnovení památníku padlých občanů 
obce Zahrady v I. světové válce 
Usnesení ZM č. 8 - 45/2011
ZM schvaluje spolupráci města Krásná Lípa 
a Klubu českých turistů Krásná Lípa, IČ: 
44222378, Nemocniční 26, Krásná Lípa ve 
věci realizace projektu Obnovení památníku 
padlých občanů obce Zahrady v I. světové válce 
na p. p. č. 43/9 podpořeného z prostředků EU v 
rámci Programu rozvoje venkova.
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky na 
fi nancování projektu. 
ZM ukládá RM připravit ve spolupráci s 
právním zástupcem města dokumenty 
potřebné k zajištění fi nancování a realizace 
akce s tím, že se obnovený památník, 
v souladu s podmínkami dotace, stane 
majetkem města.
46. Správy NP a CHKO Labské pískovce 
Usnesení ZM č. 8 - 46/2011
ZM projednalo dopis ředitele NP České 
Švýcarsko ve věci sloučení správ CHKO Labské 
pískovce a NP České Švýcarsko a tuto snahu 
nepodporuje.  
47. Nové znění stanov Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska - Usnesení ZM č. 8 - 
47/2011
ZM schvaluje nové znění stanov Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska, dle přílohy. 
48. Požadavek na proplacení nákladů 
Usnesení ZM č. 8 - 48/2011
ZM neschvaluje proplacení nákladů panu 
Jaroslavu Pohlovi na opravu mostku, 
sloužícího jako přístup k objektu Dlouhý Důl 
15 z důvodu, že vodoteč ani mostek není ve 
správě, resp. v majetku města Krásná Lípa. 
49. Žádost Pozemkovému fondu ČR o 
přenechání pozemků v ul. Nemocniční 
Usnesení ZM č. 8 - 49/2011
ZM schvaluje podání žádosti Pozemkovému 
fondu ČR o bezúplatný převod stavební parcely 
p. č. 1294 a úplatný převod části pozemku p. č. 
1289, oba k. ú. Krásná Lípa, u budovy 
T-klubu v ulici Nemocniční, dle předloženého 
grafi ckého návrhu. 
50. Schválení smlouvy o zřízení věcného 
břemene s fi rmou ČEZ - Usnesení ZM č. 
8 - 50/2011
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s fi rmou ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, na uložení 
zemního kabelu NN do místní komunikace 
na Kamenné Horce u novostavby rodinného 
domu č. p. 111. 
51. Členství v MAS Šluknovsko 
Usnesení ZM č. 8 - 51/2011
ZM schvaluje vstup města Krásná Lípa do 
Místní akční skupiny Šluknovsko, občanské 
sdružení, IČO: 26983303, se sídlem Mariánská 
475, 407 47 Varnsdorf. 
52. Nákup nové techniky pro TS 
Usnesení ZM č. 8 - 52/2011
ZM schvaluje zakoupení sněhové frézy Trejon 
2202HD-R
od ZÁBOREC, spol. s. r. o., Libčeves 42, Libčeves 
za cenu 222 tis. Kč. 
53. Prodej traktoru Zetor 6341 Super 
Usnesení ZM č. 8 - 53/2011
ZM schvaluje prodej traktoru Zetor 6341Super, 
RZ UO13330 zájemci v pořadí dle nejvyšší 
nabídnuté kupní ceny: 
Obec Bohdaneč - 350 000 Kč
Ivan Veselý, Tuchoraz 122 - 311 000 Kč
Aleš Manšajdr, Pelcovo nábřeží 460, Rychnov 
nad Kněžnou - 292 000 Kč
Ondřej Novák, Komorní Lhotka 6 - 276 000 Kč
Tomáš Kopřiva, Žežice 3, Ústí nad Labem - 240 
000 Kč. 
54. Předkupní právo města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 8 - 54/2011
ZM ukládá RM, aby v kupní smlouvě na prodej 
objektu č. p. 271 a st. p. č. 210 k. ú. Krásná 
Lípa dle usnesení ZM č. 7 - 02/2011 ze dne 
3. 11. 2011 bylo ošetřeno předkupní právo 
města Krásná Lípa za cenu 280 000 Kč do doby 
splnění podmínek kupujícího uvedených v 
usnesení ZM č. 7 - 02/2011.
55. Odvolání člena fi nančního výboru ZM
Usnesení ZM č. 8 - 55/2011
ZM odvolává Romana Soukupa, bytem U 
Tiskárny 1120/7, Krásná Lípa z fi nančního 
výboru ZM do doby doplnění dalšího člena 
fi nančního výboru ZM, z důvodu splnění 
zákonné podmínky lichého počtu členů.
56. Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 8 - 56/2011
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuse členů ZM:
- o. p. s. České Švýcarsko - fungování orgánů a 
kompenzace obcím za daně z nemovitostí na 
území Národního parku České Švýcarsko.
- podpora varhan - rekonstrukce kostelních 
varhan.

Ověřovatelé: Ivana Preyová, Josef Myšák
Místostarosta: Jan Kolář 

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 07.12.2011


